PROTOKÓŁ nr 30/21
z posiedzenia zdalnego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 22 marca 2021 r. godz. 9:30 do 12:30
pod przewodnictwem Pani Anny Dziuby-Marzec
Obecni on-line na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Drosiński Roman
2. Dziuba-Marzec Anna – przewodnicząca
3. Kaftan Sławomir – z-ca przewodniczącej
4. Paluszek Jerzy
5. Poznerowicz Krzysztof
6. Zarębska Maria
Obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Joanna Skotnicka – Fiuk – Zastępca Burmistrza Wielunia
3. Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wieluniu
4. Romuald Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek OświatowoWychowawczych w Wieluniu
5. Bartosz Skupień – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
6. Romuald Zalwert – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Informacja o sporządzonych protokołach nr 28/21 i 29/21 z poprzednich posiedzeń
komisji.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/398/20 w sprawie
określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz
ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w celu powierzenia Gminie Wieluń realizacji zadania publicznego Gminy Wieluń w
zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Biała z
zaburzeniami psychicznymi i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wieluniu, gm. Wieluń.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/539/20 z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na rok
2021 r.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń.
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieluń.
8) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok
2021.
9) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

10) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta
Wielunia.
11) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia.
12) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 4/2).
13) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 4/2, 41, 39,
435/10,135).
14) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
15) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 1 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu.
16) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 9 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu.
17) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 12 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu.
18) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 19 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu.
19) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 27 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu.
20) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej nr 35 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu.
21) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie Gminy Wieluń.
22) Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2020 rok.
23) Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania
narkomanii w Gminie Wieluń za rok 2020.
24) Przyjęcie sprawozdania z realizacji wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023, za rok 2020.
25) Rozpatrzenie pisma radnego Grzegorza Żabickiego z dnia 15 marca 2021 r.
26) Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
27) Zakończenie obrad.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba-Marzec dokonała otwarcia posiedzenia.
Poinformował, że przewodnicząca Anna Dziuba –Marzec ma problemy techniczne i poprosiła
Przywitała wszystkich obecnych. Zapytała członków komisji, czy otrzymali porządek obrad,
(zał. nr 2)? Nikt nie zgłosił uwag. Zapytała, czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nikt się nie
zgłosił.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że na posiedzeniu obecni
są dyrektorzy ZOPOW.
Radny Roman Drosiński powiedział, że w punkcie 6 pn. Zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości
stypendium sportowego Gminy Wieluń brakuje § 4. Zastanawiał się, czy jest to błąd w
zapisywaniu paragrafów. Zaproponował zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Dodał, że w
§1 ust. 2 brakuje „lekkoatletyki”.

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski przyznał, że wkradł się błąd i rzeczywiście brakuje § 4
i w związku z tym zostanie zgłoszona autopoprawka.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba-Marzec uważała, że punkt powinien zostać w
porządku obrad i wówczas może odbyć się dyskusja w tym temacie. Zapytała radnego
Drosińskiego, czy się z tym zgadza?
Radny Roman Drosiński wyraził zgodę.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 2
Informacja o sporządzonych protokołach nr 28/21 i 29/21 z poprzednich posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma uwagi do sporządzonych
protokołów. Nikt się nie zgłosił
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła protokół nr 28/21 i 29/21 z poprzednich posiedzeń komisji.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/398/20 w sprawie określenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wieluniu oraz ustalenia maksymalnej
wysokości opłaty za wyżywienie, zał. nr 3.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Nikt si nie zgłosił. Zapytała, czy będą zwracane rodzicom opłaty od stycznia?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że rodzice otrzymają
zwrot za 3 miesiące- od stycznia do marca.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy dla tych rodziców, którzy nie
otrzymają miejsca w żłobku przewiduje się jakiś inny system/możliwości/dopłaty dla
zapewnienia opieki swoim dzieciom?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że od 15 marca trwa
rekrutacja w żłobku i dyrektor ma wiele wolnych miejsc, ze względu na to, że część dzieci
przejdzie do przedszkoli. Dodała, że do tej pory nie było sytuacji, aby któreś dziecko z Gminy
Wieluń czekało na miejsce w żłobku. Zaznaczyła, że na listach rezerwowych są dzieci spoza
naszej gminy. Poprosiła, aby zaczekać do końca rekrutacji. Stwierdziła, że nie ma możliwości
dopłat w sytuacji, kiedy funkcjonuje żłobek.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że nie jest do końca pewna, czy
nie można dopłacać. Zapytała, w jaki sposób wyliczono 184 tys. zł?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że 184 tys. zł jest to
stawka za wyżywienie dziecka i jest zależna od frekwencji dzieci. Zaznaczyła, że taka kwota
musi być uzbierana, dzieląc to na 10 zł dziennie. Dodała, że musimy poczekać na taką
frekwencję dzieci, aż zostanie uzbierana kwota 18400 osobodni.

Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zaznaczyła, że zwalniamy rodziców od 1
stycznia.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że wkład własny składa
się z dwóch wpłat, czyli opłaty rodziców za miesiące od września do grudnia plus opłaty za
wyżywienie liczone od stycznia br. Wyjaśniła, że dopóki nie zostanie uzbierana kwota
184 000 zł z opłat za wyżywienie, to zbieramy wkład własny do projektu.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ma rozumieć, że kolejną
uchwałą zwolnimy rodziców z opłat za wyżywanie?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że kiedy zostanie
uzbierany wkład własny wówczas zostanie przygotowana kolejna uchwała.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała jaki jest to sens? Uważała, że wkład
zostałby szybciej osiągnięty, gdyby doliczyć styczeń i luty. stwierdziła, że cofamy się w czasie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, ze tak zostało to
rozpisane w projekcie. Zaznaczyła, że musi być wliczona frekwencja dzieci, a dzieci różnie
uczęszczają do żłobka. Dodała, że rodzice płacą za dzień pobytu w żłobku.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że z ostatniego zdania w
uzasadnieniu wynika, że rodzice zostają zwolnieni z opłat.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że jest zapisane, że jest to
opłata za pobyt dziecka.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zaznaczyła, że chodzi o to, aby
społeczeństwo rozumiało co rada będzie uchwalała. Zapytała na podstawie doświadczenia z
7 miesięcy, kiedy przewidują zwolnienie z opłat za wyżywienie?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że we wszystkich
udzielanych przez nią wywiadach mocno podkreśla, że jest to zwolnienie z opłat za pobyt
dziecka w żłobku. Dodała, że w odpowiednim czasie rodzice zostaną poinformowani o
kolejnych rzeczach. Powiedziała, że poziom 184 000 zł powinien zostać osiągnięty ok.
września/ października. Zaznaczyła, że trudno jest teraz to stwierdzić. Poprosiła, aby nie
wprowadzać zamieszania.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec stwierdziła, że są duże absencje w żłobku,
skoro wkład zostanie osiągnięty ok. września/października. Złożyła wniosek, aby umowa o
dofinansowanie została przekazana na e-maila wszystkim członkom komisji – kto jest za, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja przy 6 głosach za wyraziła zgodę na ww.
wniosek.
Zapytała, czy są jeszcze jakieś pytania? Nikt się nie zgłosił.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww.
sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 5 głosach za i 1 głosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 328/30/21
stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Radny Roman Drosiński stwierdził, że powinien być zmieniony zapis dotyczący zwolnienia z
opłaty.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała: w uchwale, czy w uzasadnieniu?
Radny Roman Drosiński powiedział, że w uzasadnieniu.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że z dniem dzisiejszym
zwalnianymi z opłaty za pobyt stały, z dniem 1 stycznia. Dodała, że z opłaty za wyżywienie
zwolnimy w momencie osiągniecia 18400 osobodni. Poprosiła o propozycję, ewentualnie
złożenia na piśmie.
Radny Roman Drosiński powiedział, że z uzasadnienia wynika, że rodzice zostają zwolnieni
ze wszystkiego.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że w uchwale zapisane
jest, że zwolnienie z opłat za pobyt dziecka. Zaznaczyła, że uzasadnienie jest elementem
pomocnym, wyjaśniającym. Podkreśliła, że żaden rodzic nie odebrał tego źle.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że czytając zrozumiała tak jak
radny Drosiński. Podzieliła zdanie radnego Drosińskiego, że rodzice zostaną zwolnieni z
opłat, tym bardziej, że z tej drugiej w momencie kiedy zostanie osiągnięty wkład własny.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że jeżeli będzie to
bardziej zrozumiałe dla radnych to, żeby każdy to sobie zmienił.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy nie powinna być nowa uchwała i uchylona
poprzednia. Zaznaczył, że ma uwadze wyłącznie kwestie formalne.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że w uchwale pozostają
zapisy, które nie ulegają zmianie. Zaznaczyła, że uchwała została zatwierdzona przez radcę
prawnego.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz uważał, że do każdego okresu powinna być nowa
uchwała.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zaznaczyła, że jest to zmiana tylko
jednego paragrafu.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że jest jeszcze czas, aby się nad
tym zastanowić.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w
celu powierzenia Gminie Wieluń realizacji zadania publicznego Gminy Wieluń w zakresie
pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Biała z zaburzeniami

psychicznymi i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu,
gm. Wieluń, zał. nr 5.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w
dyskusji? Głos zabrali:
Radny Jerzy Paluszek zapytał, ile osób będzie objętych opieką?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że skonstatuje się z
dyrektor ŚDS i udzieli informacji.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała radnego Paluszka, czy komisja ma
czekać na odpowiedź, czy może przejść do głosowania?
Radny Jerzy Paluszek odpowiedział, żeby przejść do głosowania.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 329/30/21 stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/539/20 z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieluń na rok 2021 r., zał. nr 7.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w
dyskusji? Nikt się nie zgłosił. Zapytała, czy zlecono przeprowadzenie diagnozy problemów
uzależnień na terenie Gminy Wieluń?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Romuald Zalwert
odpowiedział, że nie została jeszcze zlecona diagnoza. Wszystkie oferty, które otrzymują
dotyczą diagnozy problemów społecznych. Podkreślił, że chcą, aby diagnoza dotyczyła
problemów alkoholowych i narkotykowych.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy GKRPA zamierza na podstawie
pisma dotyczących skali uzależnień z poszczególnych szkół zweryfikować i poprawić program
alkoholowy?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Romuald Zalwert
odpowiedział, że posiedzenie komisji odbędzie się 15 kwietnia i wówczas zostanie podjęta
decyzja.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec wyraziła nadzieję, że praca Komisji Zdrowia i
Polityki Społecznej przyczyni się do tego, że programy będą coraz lepsze. Stwierdziła, że

GKRPA niektóre rzeczy zaniedbała, a z pism ze szkół widać, że problem istnieje. Poprosiła,
aby szczególnie ustosunkować się do pisma ze szkół specjalnych. Zapytała, czy ktoś chce
jeszcze zabrać głos? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały,. kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 330/30/21 stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu
przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń, zał. nr 9.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk udzieliła odpowiedzi radnemu
Paluszkowi, że opieka objętych jest dwóch mieszkańców Gminy Biała.
Radny Jerzy Paluszek podziękował za odpowiedź.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, dlaczego tylko te dyscypliny mają
znaczenie dla gminy Wieluń, dlaczego pozbawia się szansy tego, kto jest wybitny w
niewymienionej dyscyplinie sportowej?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że są to dyscypliny w zakresie, których
gmina dofinansowuje prowadzenie szkoleń w tym zakresie. Dodał, że z informacji które
posiada to żaden klub nie prowadzi szkoleń w zakresie lekkoatletyki. Wskazał, że nie ma też
informacji, czy ktoś w mieszkańców Gminy Wieluń uprawia lekkoatletykę w innych klubach.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec stwierdziła, że uchwała powinna być
uniwersalna i jeżeli taka osoba by się pojawiła to powinna mieć możliwość uzyskania
stypendium. Podkreśliła, że jest to nieuczciwe i niesprawiedliwe dla wszystkich mieszkańców.
Zaznaczyła, że znaczenie powinno mieć uprawianie sportu, a nie konkretne dyscypliny.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski poprosił, aby nie zarzucać mu nieuczciwości.
Stwierdził, że nie ma do tego podstaw. Orzeczenia sądów wskazują, żeby uchwała zawierała
zamknięty katalog dyscyplin, które gmina uzna za znaczące. Dodała, że jeżeli radni chcą do
tego katalogu dodać lekkoatletykę,, to nic nie stoi na przeszkodzie.
Radny Roman Drosiński stwierdził, że promowane jest zespołowe uprawianie sportu.
Uważał, że w lekkoatletyce należy wymienić chociaż dwie lub trzy najpopularniejsze
kategorie. Gmina powinna zachęcać do uprawiania sportu.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zastanawiała się czy należy wymieniać czy
pop prostu wpisać lekkoatletyka. Zapytała radnego Drosińskiego, czy składa wniosek o to,
aby w projekcie uchwały została dopisana lekkoatletyka.

Radny Roman Drosiński powiedział ze składa taki wniosek i jeżeli trzeba wymienić
poszczególne kategorie to chce, żeby m.in. był wpisany bieg.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała dyrektora ZOPOW, czy wystarczy
sama lekkoatletyka?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, ze decydują radni, jakie kolejne
dyscypliny sportu dopiszą.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytała, czy w ramach obowiązującego prawa
dopisanie podpunktu lekkoatletyka będzie zgodne z prawem.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak. Dodał, że lekkoatletyka jest
dyscyplina sportu.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie wniosku radnego
Drosińskiego, aby w § 1 pkt 2 dodać podpunkt 8 w brzmieniu: „lekkoatletyka”, kto jest za, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się do głosu?
W głosowaniu udział wzieło6 radnych. Komisja (przy 5 głosach za, 1 głosie wstrzymującym
się) przychyliła się do wniosku radnego Drosińskiego.
Zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nikt się nie zgłosił. Zapytała odnośnie załącznika
nr 2 w jakim celu jest miejsce zamieszkania, pracy/nauki, nr PESEL?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że stypendyści muszą otrzymać PITy i
dlatego te dane są potrzebne, aby taki PIT przygotować.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, a miejsce nauki/pracy?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że ma to znaczenie dla celów
podatkowych.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że nie bardzo rozumie, bo
osoba do 26 roku nie płaci podatku. Uznała, że ta informacja jest na wyrost. Zwróciła uwagę,
że pod tabelką wskazane są dwie gwiazdki i odniesienie do paragrafu, ale nie wiadomo
którego.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że zostanie to poprawione.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?

Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy komisja opiniuje ww. projekt uchwały
wraz z poprawką?
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec odpowiedziała, że jest to poprawka komisji,
propozycja wniosku, który będą składali na radzie. Jeżeli zostanie to przyjęte przez radę, to
wtedy tak będzie głosowane. Dodała, że dziś komisja zaopiniuje taki projekt jaki został jej
przedstawiony. Dodała, że głosowanie jest bez wniosku radnego Drosińskiego.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski uważał, że skoro komisja zgłasza taką poprawkę to
powinna to też uwzględnić w głosowaniu.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że w tej sytuacji głosowany
będzie projekt uchwały wraz z zaproponowaną zmianą polegającą na dopisaniu w § 1 pkt 2
podpunktu 8 w brzmieniu: „lekkoatletyka”. Zapytała, kto z radnych jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały wraz z dodaniem lekkoatletyki, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww, sprawie. Opinia Komisji nr 331/30/21 stanowi zał. nr 10 do protokołu
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Wieluń, zał. nr 11.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w
dyskusji? głos zabrali:
Radna Maria Zarębska zwróciła uwagę, że do tej pory przy umowie najmu wskazanie było,
aby na osobę przypadało mniej niż 7 m² i dotyczy to lokali socjalnych i tymczasowych.
Dodała, że inne lokale powinny mieć łączą powierzchnię 10 m² na członka gospodarstwa
domowego, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m². Poprosiła o odpowiedź do
rozdziału 3 i 5.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że ustawodawca zobowiązał gminy do
podjęcia różnych działań mających na celu poprawę warunków. Wskazał, że dotyczy to
zmiany lokalu na inny celem poprawy warunków. Zaznaczył, że najemcę można pozostawić
w tym samym lokalu, ale należy dostosować lokal do jego potrzeb.
Radna Maria Zarębska zapytała jak to się ma do rozdziału 5?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że rozdział mówi o zamianach lokali w ramach
istniejącego zasobu. Poprosił radną, aby wskazała, w którym miejscu w ustawie jest mowa o
10 i 20 m².
Radna Maria Zarębska odpowiedziała, że w słowniczku w art. 1.

Naczelnik GKM Bartosz Skupień wyjaśnił, że dotyczy to lokali zamiennych i kiedy stosuje się
takie lokale.
Radna Maria Zarębska zrozumiała, że rozdział 5 mówi o takich lokalach.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień nie zgodził się. Powiedział, że rozdział 5 mówi o lokalach
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, który obejmuje dwie kategorie tzn.
zamianę lokali pomiędzy najemcami oraz zamianę z urzędu. Dodał, że to o czym mówi radna
Zarębska dotyczy lokali zamiennych przydzielanych na określony czas i wiąże się to z wyższą
koniecznością.
Radna Maria Zarębska uważała, że wówczas powinno być to zapisane w uchwale.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że ustawa określa jaki zakres powinna
obejmować uchwała rady. Stwierdził, że w zupełności wystarczy zapis ustawowy.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała co to jest pobliska miejscowość?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że ustawa szczegółowo określa co to jest
pobliska miejscowość – tj. miejscowość położona w powiecie, w którym znajduje się lokal
bądź miejscowość sąsiadująca z tym powiatem. Powiedział, że w piątek na posiedzeniu
temat pobliskiej miejscowości poruszył radny Kaja i wz. z tym zostanie przedłożona
autopoprawka do § 4 pkt. 1 podpunkt 1. Wyjaśnił, czego będzie dotyczyła autopoprawka.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że w § 7 pkt 1 podpunkt 3
wkradł się błąd, bo zamiast wyrazu „go” powinien być wyraz „do”.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień zgodził się.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Głos zabrali:
Radny Jerzy Paluszek zapytał, dlaczego osoby wobec, których stosowana jest przemoc
muszą starać się o najem mieszkania socjalnego, a nie eksmituj się oprawców?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień poprosił, aby radny wskazał w którym jest to miejscu.
Radny Jerzy Paluszek powiedział, e w pkt 4 kryteria osób.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że rozdział dotyczy obu lokali zarówno na czas
nieoznaczany, jak i najem lokalu socjalnego. Zaznaczył, że wskazane kryteria dotyczącą osób,
którym przysługuje pierwszeństwo. Dodał, że jest to uprzywilejowana grupa, która z mocy
prawa jest uprawiona do ubiegania się o lokal.

Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww.
projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 5 głosach za, 1 głosie wstrzymującym
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 332/30/21
stanowi zał. nr 12 do protokołu.
Punkt 8
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2021, zał. nr 13.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że w § 2 należy dopisać literkę
„a”. Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? głos zabrali:
Radna Maria Zarębska stwierdziła, że w uchwale brakuje zapisu o schronisku, które obecnie
zajmuje się zwierzętami.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że zapis znajduje się w rozdziale 3 § 7 ust. 1.
Przewodniczący rady Tomasz Akulicz zapytał, czy został ogłoszony/ rozstrzygnięty przetarg
ws. zwierząt z naszej gminy?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że z uwagi na, że spadły koszty ze względu na
mniejszą liczbę zwierząt, to nie było konieczności ogłoszenia przetargu nieograniczonego,
wystarczyło zapytanie ofertowe. Dodał, że oferty zostały przesłane i została wybrana
najkorzystniejsza oferta.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała jaki jest sens wpisywania
Młodzieżowej rady Miejskiej skoro takiej rady nie ma?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień powiedział, że zapis jest błędny, funkcjonował we
wcześniejszych programach i nie został usunięty. Przeprosił.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec stwierdziła, że warto żeby Młodzieżowa
Rada Miejska funkcjonowała, a głos młodzieży był głosem ważnym. Dodała, że inna powinna
być jej formuła. Zapytała skąd środki na rozdział 6 i 7?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że rozdziały dotyczą działalności w głównej
mierze prowadzonej przez schronisko lub jeżeli jest to wykonywane przy udziale gminy
wówczas finansowanie następuje z pozostałej działalności. Wymienił poszczególne działania i
ich finansowanie.
Radna Maria Zarębska stwierdziła, że audycje radiowe mające formę edukacyjną będą
prowadzone przez szkoleniowca, za co będzie trzeba zapłacić oraz za transmitowanie w
radiu, dlatego nie będzie pochodziło to ze środków zapisanych w umowie.

Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że od miesiąca prowadzi
rozmowy z radiem dotyczące wypracowania programu o zwierzętach domowych,
audytowany raz w tygodniu z konkursami i nagrodami.
Radna Maria Zarębska uważała, że powinna być złożona autopoprawka, skoro w uchwale
jest zapis o Młodzieżowej radzie Miejskiej, która de facto nie istnieje.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zapytała naczelnika, czy będzie złożona
autopoprawka, czy komisja ma przegłosować wniosek?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że zostanie
przygotowana autopoprawka.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec odnośnie załącznika nr 1 zapytała, co
mieszkaniec ma wpisać w miejsce kropek w pkt. 4 litera d „wnioskuję o udzielenie
dofinansowania…”?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że zapis powstał w momencie, w którym nie
znali jeszcze kwoty. Zapytanie ofertowe było robione do kilku weterynarzy. Najtańsza oferta
jest kwotą dofinansowania. Zaznaczył, że zostanie to ujęte w autopoprawce. Dodał, że
kwoty są inne dla każdego zwierzaka.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zwróciła uwagę, że powinno dążyć się do
tego, aby mieszkaniec radził sobie bez kontaktu z urzędem. Uważała, że mieszkaniec
powinien mieć możliwość samodzielnego złożenia wniosku. Zapytała, gdzie urząd proponuje
zapisać tą informację.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował, aby wymienić wszystkie kwoty i
wskazać zaznaczenie poprawnej.
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że może to być tak zrobione.
Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec poprosiła, aby było to przekazane radzie
przed sesją.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, ile jest zwierząt w schronisku? co składa się
na kwotę 400 tys. zł? Jakie zostały złożone oferty?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że kwota nie jest zaktualizowana. Program
wysyłany jest do zaopiniowania przez towarzystwa, dlatego kwoty nie były zmieniane.
Wskazał, że zmiana kwoty jest zaproponowana w budżecie. Dodał, że zostanie to
zaktualizowane w autopoprawce.

Przewodnicząca Komisji Anna Dziuba – Marzec zaproponowała, aby zdjąć ten punkt z
porządku obrad. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 3 glosach za, 3 głosach wstrzymujących
się) zdjęła ww. punkt z porządku obrad komisji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zał. nr 14.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, dlaczego nie został dołączony protokół z
konsultacji?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, ze protokół został
przekazany razem z uchwałą do biura rady.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby zostało to radnym przekazane.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że zanim powstał projekt
uchwały to odbyły się konsultacje. Dodała, że żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła
żadnej uwagi. Wskazała, że odbyło się w tym temacie dodatkowe spotkanie, podczas którego
dyskusja była bardzo merytoryczna. Podkreśliła, że uczestniczy spotkania mieli wątpliwości,
dlaczego świadczenia rzeczowe liczone są tylko do 15%? Zaproponowali, aby rada
zastanowiła się, aby rozszerzyć świadczenia rzeczowe do 50%. Powiedziała, że wskazywała
uczestnikom spotkania, że w inicjatywie lokalnej bardzo chcą docenić pracę społeczną.
Zapytała, jakie jest zdanie radnych w tym temacie? Dodała, że radca prawny ponownie
pochylił się nad przeanalizowaniem uchwały i zaproponował, aby z § 3 został wykreślony
punkt 3 i 4. Zaznaczyła, ze taka autopoprawka zostanie złożona.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, dlaczego jest pomięte kryterium ilości
beneficjentów? Uznała, że jest to bardzo ważna informacja.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że będzie to oceniane w
punkcie 1 jako celowość wykonania zadania.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że nie wynika to bezpośrednio z tego i
później ktoś może to podważyć.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że nad uchwałą
pracowała bardzo długo i jest to drugi projekt uchwały, który powstał. Projekt konsultowała z
paniami w Łodzi, które od lat współpracują z inicjatywami lokalnymi. Powiedziała, że jest to

projekt maksymalnie uproszczony. Powiedziała, że w zarządzeniach będzie uwzględniać
wycenę pracy.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, w jaki sposób będzie wyceniana praca
społeczna? Przy jakiej stawce?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że będzie to średnia
kwota za godzinę pracy danego specjalisty.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uznała, że mieszkańcy zanim złożona wniosek powinni
mieć możliwość ocenienia, czy wniosek przejdzie.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, że analizowała to, ale
znalazła uchwałę, która została odrzucona przez wojewodę, ponieważ nie można w żaden
sposób ograniczać dostępu mieszkańców do inicjatywy.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała w jakiej wysokości i kiedy będą środk8i w
budżecie?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk środki będą zabezpieczone w formie
rezerwy celowej. Rezerwę celową planuję się przy planowaniu budżetu. Powiedziała, ze
kwota zostanie ujęta jesienią podczas konstruowania budżetu na kolejny rok. Zaznaczyła, że
na obecna chwilę będzie to kwota ok. 200 tys. zł.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała jaki jest stosunek radnych do propozycji dot.
świadczeń rzeczowych i ilości beneficjentów?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska poinformowała, że protokół konsultacji, o którym
mówiła przewodnicząca komisji jest umieszczony w panelu radnego w porządku XLIV sesji, w
pkt. 15.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że materiały da się wydrukować z BIPu i
na pewno na BIP tego nie ma. Zapytała, co radni sądzą o tym, aby świadczenia rzeczowe były
inaczej punktowane? Nikt się nie zgłosił. Powiedziała, że skoro jest taki głos to należy go
uwzględnić. Zapytała, czy do sesji będzie przygotowana inna poprawka?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk zgodziła się z przewodniczącą.
Powiedziała, że zależy jej żeby było dużo projektów. Dodała, że zostanie przygotowana
autopoprawka.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił zastępcę burmistrza żeby informować o
takich spotkaniach, ponieważ chętnie wziąłby w nich udział.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że taki udział w spotkaniu pozwoliłby
inaczej spojrzeć na dany projekt uchwały. Zgodziła się z przewodniczącym rady i poprosiła,

aby informować o tym radnych. Zaproponowała, aby projekt uchwały był zaopiniowany
włącznie z autopoprawką zaproponowaną przez zastępcę burmistrza. Zarządziła głosowanie:
kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie wraz z
autopoprawką kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 333/30/21 stanowi zał. nr 15 do protokołu.
Punkt 10
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obszarze miasta
Wielunia, zał. nr 16.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła o przesłanie analiz dotyczących zasadności
oraz zakres prac planistycznych. Zapytała na ile takie punktowe zmiany powodują, że
uzyskujemy większy ład przestrzenny ?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że naczelnik Janik
jest nieobecny, dlatego na te pytania odpowie na sesji. Dodała, że wydział przekaże analizy i
zakres prac.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?
Radna Maria Zarębska powiedziała, że miała pytanie, ale skoro nie ma naczelnika to nie
będzie pytać.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za tym, aby radnym
zostały przekazane analiza oraz zakres prac planistycznych, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) wyraziła zgodę ws. ww.
wniosku.
Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 2 głosach za, 4 głosach wstrzymujących
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 334/30/21
stanowi zał. nr 17 do protokołu.
Powiedziała, że w uchwale jest trudny sam tytuł uchwały, ponieważ mieszkaniec po takim
tytule nie wie, że dotyczy to obszaru, który znajduje się metr od niego. Zaznaczyła, że
wielokrotnie sugerowała, aby tytuł był jednoznaczny.

Radna Maria Zarębska zgodziła się z przewodniczącą, ze nie ma tego w tytule 7uchwały, a
nie każdy musi znać się na planach. Zaznaczyła, że nie wie co w tym planie będzie zmieniane.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że nie wiadomo nawet, gdzie to jest w
załączniku 6.
Radna Maria Zarębska powiedziała, ze można do tego dojść po nazwie ulicy.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że nie ma w załączniku 6 nazwy ulicy i nie
dojdzie się do tego. Podziękowała za to jak teraz wyglądają mapy, ponieważ są dużo
czytelniejsze.
Radny Roman Drosiński powiedział, że w uchwale należy wprowadzić konkretnie jakie
zmiany będą wprowadzane.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że mapy wyglądają lepiej niż kiedyś, ponieważ nie jest
robione ksero mapy, tylko druk.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że mapy powinny być zawsze czytelne.
Wyraziła zadowolenie z tej dyskusji.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wielunia, zał. nr 17.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy rada może przyjąć uchwałę
wykropkowaną w paragrafie?
Radny Roman Drosiński uznał, że nie można.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zgodziła się. Dodała, że z uzasadnienia nic nie
wynika. Rada powinna znać rzeczywiste intencje.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk poprosiła, aby wskazać gdzie w
uchwale jest wykropkowane miejsce?
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że jest to w paragrafie drugim.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że ta druga uchwała będzie wynikała z
pierwszej, dlatego jest pozostawione wykropkowane miejsce.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska potwierdziła wypowiedź przedmówcy.

Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że tym bardziej jest to trudne. Zapytała
radną Zarębską, co komisja powinna zrobić?
Radna Maria Zarębska powiedziała, że jest to dość trudne do zrozumienia. Zastanawiała się
co naczelnik miał na myśli. Dodała, że powinno być to zawarte w części opisowej i nie
powinno być drugiej uchwały. Zaznaczyła, że trudno jest je się wypowiedzieć.
Radny Roman Drosiński zastanawiał się, czy można wpisywać zmiany na podstawie uchwał,
która nie będzie jeszcze prawomocna.
Radna Maria Zarębska wyraziła obawy, że wojewoda może nie przyjąć tej uchwały.
Zasugerowała, aby pani burmistrz skontaktowała się w tej sprawie z naczelnikiem Janikiem.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała o propozycje, co w tej sprawie.
Radny Roman Drosiński złożył wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za zdjęciem ww.
punktu z porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 4 głosach za, 2 głosach wstrzymujących
się) zdjęła punkt z porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 12
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 4/2), zał. nr 17.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zapytała sekretarz, czy jest możliwość, aby na BIP były również umieszczane mapy?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że sprawdzi czy jest techniczna
możliwość, jeżeli tak, takie mapy będą umieszczane.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała,, że pokazałoby to mieszkańcom, nad
czym rada głosuje.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 335/30/21 stanowi zał. nr 18 do protokołu.

Punkt 13
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umów dzierżawy (dz. nr 4/2, 41, 39,
435/10,135), zał. nr 19.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w
ww. sprawie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 336/30/21 stanowi zał. nr 20 do protokołu.
Punkt 14
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zał.
nr 21.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy do radnych dotarł operat szacunkowy?
Dodała, że wycena została wykonana na podstawie 4 działek. Zapytała, czy tak powinna
wyglądać wycena i czy gmina z tego tytułu nie poniosła straty?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka Fiuk poprosiła o zadanie tego pytania na
sesji podczas której obecny będzie naczelnik Janik.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 4 głosach za, 2 głosach wstrzymujących
się) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 337/30/21
stanowi zał. nr 22 do protokołu.
Punkt 15 - 20
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej:
1) nr 1 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu;
2) nr 9 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu;
3) nr 12 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu;
4) nr 19 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu;
5) nr 27 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu;
6) nr 35 przy ul. 3 Maja 11 w Wieluniu
zał. nr 23-33.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zaproponowała, aby jedną dyskusją i jednym
głosowaniem zaopiniować uchwały dot. sprzedaży nieruchomości lokalowej. Zapytała, czy
ktoś chce zabrać głos? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem punktów od 15 do 20 porządku obrad, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?

W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 6 głosach za) pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343/30/21
stanowi zał. nr 24 – 34 do protokołu.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała panią burmistrz, czy jest przewidywany
projekt uchwały dot. stypendiów naukowych dla tych mieszkańców gminy Wieluń, którzy
wyróżniają się?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że jest stypendium
Burmistrza Wielunia za bardzo dobre wyniki w nauce. Zapytała, czy radna ma jakiś inny
pomysł?
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że do stypendium obejmowani są ci
sportowcy, którzy są mieszkańcami Gminy Wieluń. Zapytała, czy planuje się uhonorować i
wspomóc osoby, które są wybitne i są mieszkańcami Gminy Wieluń, studentami?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że nie planowali tego.
Dodała, że zadanie jest realizowane przez Fundację Na Rzecz Powiatu Wieluńskiego.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że fundacja działa na terenie całego
powiatu, a niejedna gmina dowartościowuje w ten sposób swoich mieszkańców.
Wywnioskowała, że nasza gmina nie ma takich planów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 21
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów
dotyczących raportu o stanie Gminy Wieluń, zał. nr 35.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radna Maria Zarębska uznała, że do projektu zostały wpisane wszystkie programy, co
spowoduje, że raport będzie bardzo obszerny i jednocześnie mało czytelny. Stwierdziła, że
wystarczyłaby krótka informacja o realizacji programów.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec zwróciła uwagę, na § 4 pkt. 1. Dodała, że raport
bardzo krótko powinien przedstawić realizację programów. Zaznaczyła, że powinna to być
forma syntetyczna. Zaznaczyła, że już dwa razy był przedstawiony raport gminy i ile było w
nich braków.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zgodził się z przewodniczącą. Stwierdził, że dla
mieszkańców bardzo ważne jest, aby mogli zapoznać się z każdym z programów. Dodał, że
jest to ułatwienie przy sporządzaniu raportu. Wyraził nadzieję, ze uchwała zostanie
zaopiniowana pozytywnie.

Radna Maria Zarębska stwierdziła, że niektóre programy nie uda się opisać syntetycznie.
Uważała, że powinno być to inaczej sformułowane.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że zapis „syntetyczny” wskazuje jaka jest
intencja rady.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że skoro rada przyjmowała programy tzn., że je
omawiała. Zaproponowała, aby wpisać realizacja programu, a nie omówienie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że można wpisać realizacja programu.
Radna Maria Zarębska zwróciła uwagę, że przy każdym jest omówienie programu. Rada
przyjmowała dany program i niepotrzebne jest to powielać. Stwierdziła, ze będzie to bardzo
nudne i długie. Zaznaczyła, że każdy mieszkaniec może zapoznać się z programem, ponieważ
są one dostępne w BIP.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec powiedziała, że w kilku zdaniach można omówić
program, wskazać te informacje, które są niezbędne dla mieszkańca. Zaznaczyła, że raport o
stanie gminy to jest to czym burmistrz może się pochwalić, wyrazić radość z tego, co posiada
gmina. Raport ma pokazać mieszkańcom, że gmina o nich dba i co nowego się w niej
wydarzyło. Powiedziała, że liczyła na to, że nad tym projektem będą spływały wnioski.
Zaznaczyła, że nad projektem pochyliło się tylko dwóch radnych ona i radny Akulicz.
Zaznaczyło, że było jej bardzo przykro, że nikt inny nie współpracował. Podkreśliła, że
poprzednie raporty były bardzo nierzetelnie przygotowane. Zapytała, czy ktoś chciałby
zabrać głos? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja (przy 5 głosach za, 1 głosie przeciw)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia Komisji nr 344/30/21
stanowi zał. nr 36 do protokołu.
Punkt 22
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń za 2020 rok, zał. nr 37.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił. Zapytała jak to jest z wykorzystaniem środków? Zwróciła uwagę na pandemię i
wykorzystane środki.
Sekretarz GKRPA Romuald Zalwert wyjaśnił, że program profilaktyczny prowadziła poradnia
leczenia uzależnień Provitamed w Wieluniu. Zaznaczył, że poradnia pracuje i ze
sprawozdania wynika, że środki zostały wykorzystane w pełni.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że zastanowiła ją kwota 62 tys. zł,
ponieważ za rok poprzedni było wykorzystane 57 440 zł. W 2020 z programu skorzystało 78

osób, a w 2019 skorzystało 112 osób. Zwróciła uwagę, że celem było zwiększenie
dostępności, a odniosła wrażenie, że nastąpiło zwiększenie wykorzystania środków.
Podkreśliła, że na zajęcia sportowe udało się wykorzystać dotacje, a z innych sprawozdań
wynika, że w czasie pandemii tych zajęć nie było.
Sekretarz GKRPA Romuald Zalwert powiedział, że w sprawozdaniu na stronie 2 jest wszystko
rozpisane. Zaznaczył, ze głównie były to spotkania indywidualne. Dodał, że sporą część
stano0wiły teleporady. Dodał, że po 3 miesiącach nie jest dokładnie zorientowany.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec uznała, że komisja porównała rok do roku. Stwierdziła,
że gdyby została zamieszczona tabela, to wyłoniłby się pewien obraz. Zapytała, czy nie ma
potrzeby, aby gminna komisja szkoliła się w swoim zakresie?
Sekretarz GKRPA Romuald Zalwert powiedział, że jest taka potrzeba. Dodał, że w związku z
covidem szkolenia były odwołane. Zaznaczył, że cały czas otrzymuje oferty szkoleń i
rozmawiał z przewodniczącym komisji, z którym zamierzali na takie szkolenia wyjechać, ale
przez pandemie wstrzymali się z taką decyzją.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że szkolenia odbywają się on-line.
Sekretarz GKRPA Romuald Zalwert powiedział, że szkolenia on-line są dla osób, które mają
zaawansowany stopień: psychologowie, pracownicy MGOPS. Powiedział, że on oraz
przewodniczący komisji chcieliby wziąć udział w takim szkoleniu, które od podstaw
wprowadzi ich w ten temat.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec wywnioskowała, że obecny przewodniczący ma
niewielką wiedzę w tym zakresie. Złożyła wniosek o przedstawienie dokumentów
uprawniających członków GKRPA do zasiadania w tej komisji oraz wykaz szkoleń, w których
te osoby uczestniczyły od 2015 do 2020 r. Zaznaczyła, ze jest to bardzo ważne, ponieważ
problem alkoholowy istnieje i należy w tym temacie działać. Zarządziła głosowanie: kto jest
za ww. wnioskiem, kto jest prz3eciw, a kt0o wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 2 głosach za, 3 głosach wstrzymujących
się) przyjęła ww. wniosek.
Zapytała, czy ktoś chce jeszcze wziąć głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) przyjęła ww.
sprawozdanie.
Punkt 23
Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w
Gminie Wieluń za rok 2020, zał. nr 38.

Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec wyraziła nadzieję, że komisja pochyli się nad
przekazanym pismem z komisji. Zarządziła głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) przyjęła ww.
sprawozdanie.
Punkt 24
Przyjęcie sprawozdania z realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Wieluń na lata 2019-2023, za rok 2020, zał. nr 39.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił. Zapytała, dlaczego nie zostały zrealizowane wszystkie remonty i czy będą w
najbliższym czasie zrealizowane?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że w najbliższym czasie zostanie
przeprowadzony remont na ul. POW, a w przyszłości na wszystkich blokach równocześnie.
Powiedział, że doszli do wniosku, że robienie po dwa bloki nie przyniesie zamierzonego
efektu. Dodał, że przy ul Skłodowskiej wymiana stolarki okiennej temat został odroczony z
uwagi na konieczność podniesienia terenu.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ze względu na pandemię wspólnoty na
os. Wyszyńskiego i Okólnej nie podjęły uchwał?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że na os. Wyszyńskiego powstała nowa
wspólnota, która nie zgromadziła wkładu własnego na rozpoczęcie jakichkolwiek prac,
dlatego nie została podjęta uchwała. Powstał zapis na stworzenie planu gospodarczego.
Powiedział, że temat zostanie zrealizowany w przyszłości. Dodał, że wstępnie wspólnota
zdecydowała się na częściowe malowanie klatek. Dodał, że podobnie jest na osiedlu na ul.
okólnej. Mieszkańcy chcą iść w innym kierunku.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, co z możliwością odpracowania zadłużenia?
Naczelnik GKM Bartosz Skupień odpowiedział, że rozmawiał z radcą i takie możliwości byłby,
ale są trudne do zrealizowania. Osoby chętne musiałby podejmować pracę na stanowiskach,
któr3e nie wymagają obsługi skomplikowanego sprzętu. Wskazał, że pracę takie osoby
mogłyby otrzymać w zakresie utrzymania terenów zielonych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec poprosiła, aby działać w tym temacie i coś zrobić dla
gminy. Zapytała, czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił. Zarządziła
głosowanie: kto jest za przyjęciem ww. sprawozdania, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 5 radnych. Komisja (przy 5 głosach za) przyjęła ww.
sprawozdanie.

Punkt 25
Rozpatrzenie pisma radnego Grzegorza Żabickiego z dnia 15 marca 2021 r., zał. nr 40.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się
nie zgłosił. Powiedziała, że została przygotowana uchwała. Dodała, że została skrócona i
brakuje w niej uzasadnienia, daty wejścia w życie i publikacji.
Radna Maria Zarębska powiedziała, że nie ma tego w sowim materiale.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że było to przekazane w e-mailu dla
komisji. Zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie zgłosił.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 26
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodnicząca Anna Dziuba-Marzec powiedziała, ze dobra decyzja było przekazanie pism
ze szkól do GKRPA.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 27
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Anna Dziuba – Marzec dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Badera
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